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Onderwerp: 

Concept - beleidsplan 2012 - 2015 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

Kennisnemen van: 

De zienswijze van het college op het concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015. 

Inleiding: 

Op grond van artikel 14 van de Wet op de Veiligheidsregio's (WVR) dient het bestuur van de (VRU) 
iedere vier jaar een beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan vormt het (strategisch) beleidskader 
voor de periode 2012 - 2015. Het gaat daarbij om risico- en crisisbeheersing, brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing. Een en ander 
is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel. 

Het regionale risicoprofiel vormt wettelijk de basis voor het beleidsplan. Het risicoprofiel geeft inzicht in 
de aard, omvang en effecten van de belangrijkste risico's in het verzorgingsgebied van de VRU. Het 
risicoprofiel is in het najaar van 2010 al aan de gemeenteraad voor een reactie voorgelegd. Nadat de 
ontvangen reacties zijn verwerkt, heeft het Algemeen Bestuur (AB) op 21 maart j . l . het risicoprofiel 
vastgesteld. Het uiteindelijke doel van de VRU is het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau 
van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten 

Beleidsplan 2012-2015 

Strategische beleidsdoelen 
Om richting te geven aan het beleid voor de periode 2012 - 2015 heeft het bestuur VRU, in 
afstemming met haar netwerkpartners de volgende doelen geformuleerd: 

1. De VRU heeft een actueel beeld van de risico's en stellen prioriteiten bij de aanpak van 
risico's. 

2. De VRU richt zicht op de voorkant van het veiligheidsdomein. 
3. De VRU professionaliseert de crisisbeheersing verder. 
4. De VRU kiest voor samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen. 
5. De VRU investeert in kennisuitwisseling en samenwerking met hun netwerkpartners. 

Kernboodschap: 

Het college is bevoegd, op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's, om zienswijze te geven op het 
(concept) beleidsplan VRU 2012 - 2015. Het college heeft de volgende zienswijze gegeven op het 
concept beleidsplan VRU 2012 - 2015: 
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Het concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015 nog niet definitief vast te stellen om de volgende 
redenen: 

1. De gemeente Woerden wil dat in het beleidsplan VRU 2012 - 2015 onderscheid wordt 
gemaakt tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en de bijbehorende kosten. Hierdoor krijgen 
gemeenten de beleidsvrije ruimte in beeld en kunnen vervolgens politiek - bestuurlijke keuzes 
gemaakt worden. In het huidige concept - beleidsplan maakt de VRU deze keuzes al. De 
gemeente Woerden wil dat de VRU expliciet in beeld brengt welke niet-wettelijke taken de 
VRU uitvoert, welke kosten daarbij horen en welke vrijheid de gemeente heeft in het afnemen 
van deze niet-wettelijke taken. 

2. In de huidige financiële situatie zal bekeken moeten worden of het afgesproken ambitieniveau 
van de VRU nog realistisch is. Het ambitieniveau kan voor de komende jaren aangepast 
worden en afgestemd worden op de financiële bijdrage van de gemeenten. In de huidige tijd 
van bezuinigingen is voldoen aan het wettelijke niveau wellicht voldoende, van daaruit kan er 
gegroeid worden naar een hoger gelegen kwaliteitsniveau. Wij willen dat deze discussie in het 
Algemeen Bestuur van de VRU gevoerd gaat worden. 

3. De bestuurlijke uitspraken in het concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015 scheppen 
verwarring, deze hebben namelijk geen formele status. 

Het college gaat er van uit dat de VRU de zienswijze verwerkt in het concept - beleidsplan VRU 2012 
- 2015. Het college heeft de VRU verzocht om binnen afzienbare tijd, uiterlijk voor 1 juni 2011, een 
schriftelijke reactie op de zienswijze te geven en aan te geven op welke manier de zienswijze wordt 
verwerkt. 

Ondanks dat het een bevoegdheid van het college is, wil het college de gemeenteraad informeren 
over de zienswijze op het concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015. Om die reden stelt het college de 
VRU voor om het concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015 nog niet definitief vast te stellen maar 
voorlopig. 

Via deze raadsinformatiebrief wil het college de gemeenteraad informeren over de zienswijze op het 
concept - beleidsplan VRU 2012 - 2015. In dat opzicht kan de gemeenteraad onze zienswijze als 
voorlopige zienswijze bestempelen. Wanneer is gebleken dat u onze brief slechts ter kennisname 
heeft aangenomen, beschouwen wij onze zienswijze als definitief en zullen wij de VRU 
dienovereenkomstig op de hoogte stellen. 

Vervolg: 

Het college zal de VRU op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze 
raadsinformatiebrief. 
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